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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την «Προμήθεια και διενέργεια 
γρήγορου Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19” 
για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του 
οικονομικού αντικειμένου. 

 
Η δαπάνη θα ανέρχεται σε ύψος ποσού οκτώ  χιλιάδων  ευρώ (8.000,00€)  

σε βάρος του Κ.Α:00.6493.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2021 κατά ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων  ευρώ (8.000,00€),  με τίτλο «Δαπάνες για 
την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες (covid 19 κλπ)». 

 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

 Τα ισχύοντα έκτακτα και προσωρινά μέτρα, καθώς και την παράταση ισχύος 
τους με την δημοσίευση του (ΦΕΚ 3148/30-7-2020  τΒ΄), σχετικά με την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

 Την με αρ.1259/01-04-2021 απόφαση Δημάρχου, τροποποίηση της με 
αρ.5204/16-11-2020 απόφασης περί ορισμού συντονιστή και υπευθύνου για 
τη διαχείριση κρουσμάτων και έγκρισης του σχεδίου δράσης αποτροπής 
μετάδοσης & περιορισμού της διασποράς του COVID-19 στο Δήμο Νίκαιας -
Αγ.Ι.Ρέντη.  

 Την εγκύκλιο με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με ΑΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η, σχετικά με τα μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιό, προς τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού. 
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 Την υλοποίηση των απαραίτητων προληπτικών ελέγχων που επιβάλλεται να 
διενεργούνται στις  επαφές του εκάστοτε κρούσματος σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων σε 
συνδυασμό με την από 02/04/2021 βεβαίωση του Ιατρού Εργασίας σχετικά 
με την ελαχιστοποίηση του υπολοίπου της ποσότητας των τεμαχίων προς 
διενέργεια RAPID TESTS απο το  “BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗ”, με το οποίο έχει ο Δήμος μας είχε συνάψει τη 
σύμβαση με αρ.3577/04-02-2021 και ΑΔΑΜ:21SYMV00809268, εξαιτίας των 
πολλαπλών κρουσμάτων στις Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 Την ανάγκη επανάληψής της δεδομένου, τον έλεγχο και περιορισμό της 
Covid-19 ανάμεσα σε εργαζόμενους και δημότες που εξυπηρετούνται στα 
Δημοτικά κτίρια.  

 Το  ότι με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό 
της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 η κυβέρνηση προληπτικά 
αποφάσισε να παρατείνει από τις 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 
19 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 την επιβολή του μέτρου του προσωρινού 
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια από την 
αλλοδαπή μέσω των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων της 
χώρας.    

 Τις διατάξεις του Νόμου 4737/2020 –ΦΕΚ 204/Α΄/22-10-2020, άρθρο 31 
παρ. 1,3 και 5 σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη 
λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της 
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43). 

 Τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, όπως 
καταγράφονται στην με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
«Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 
(rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να 
χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’5198), 
του   Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 362/τ.Β’/01-02-2021 και 
αναλύονται ως Αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 
(rapid test).  

 
Η δαπάνη κρίνεται επείγουσα και επιτακτική γιατί στοχεύει:   
 

 στην μείωση στον πληθυσμό των εργαζομένων, του επιπολασμού ενός 
αναπνευστικού ιού, με γρήγορα αποτελέσματα ώστε να περιοριστεί η 
ασυμπτωματική εξάπλωση του, 

 στην άμεση ανταπόκριση του Δήμου σε κάθε περίπτωση ύποπτου ή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου με σκοπό 
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τον περιορισμό τη διασποράς και την αποτροπή μετάδοσης του ιού στους 
χώρους εργασίας, 

 στην επάρκεια των απαραίτητων προληπτικών ελέγχων που επιβάλλεται να 
διενεργούνται στις  επαφές του εκάστοτε κρούσματος σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων 

 στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ομαλής και ασφαλούς 
λειτουργίας των εργαζομένων που δουλεύουν στα δημοτικά κτίρια – 
εγκαταστάσεις και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.  

 
Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι:  
 

 η με αρ. 3577/04-02-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας 
“ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗ”, 
ολοκληρώνεται εξαιτίας του ότι υλοποιήθηκαν και διενεργήθηκαν  1060 
γρήγορα (Rapid Test) αντιγόνου για την ανίχνευση του ιού COVID19 
μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου,  

 εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του 
κορωνοιού COVID – 19. Tη μέχρι σήμερα  ύπαρξη θετικών κρουσμάτων 
σε εργαζόμενους σε διάφορες Διευθύνσεις του Δήμου. Την   απαραίτητη  
ιχνηλάτηση  των επαφών, σύμφωνα πάντα με την τήρηση των 
πρωτοκόλλων του Ε.Ο.Δ.Υ., η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των 
αποθεμάτων μας σε γρήγορα rapid tests, 

 την αυξανόμενη συχνότητα κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού από το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID 19 στη χώρα μας, τις μεταλάξεις που 
έχουν μετατρέψει τη διάδοση του ιού σε καθολική  

 
Κατευθύνει το  Δήμο μας να προχωρήσει άμεσα στην εκ νέου προμήθεια και 

διενέργεια  τετρακοσίων (400) τεμαχίων rapid tests. 
   Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες ευρώ(8.000,00)€. 
 
 
       
               Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                
 
 
 
         ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

( € ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
( € ) 

1. «Προμήθεια και 
διενέργεια γρήγορου 
Τεστ (Rapid test) 
αντιγόνου για την 
άμεση ανίχνευση του 
ιου covid-19” 

 

TEM. 400 20,00 8.000,00 

      

      

   ΣΥΝΟΛΟ  8.000,00 

   
 
 

                Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                
 
 
 
         ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ 

ΤΕΣΤ (RAPID TEST) ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 

 
 

Στη σημερινή εποχή της πανδημίας, ο κίνδυνος να μολυνθεί κάποιος είναι μεγάλος : 

 Από άτομα που πάσχουν και εμφανίζουν συμπτώματα  
 Από άτομα που είναι μολυσμένα από τον COVID-19, αλλά χωρίς συμπτώματα 

(ασυμπτωματικοί φορείς). Τα ασυμπτωματικά άτομα αγνοούν ότι είναι 
μολυσμένα, με αποτέλεσμα να αποτελούν επικίνδυνες εστίες μόλυνσης για τους 
άλλους.   

 Ενδοοικογενειακή μετάδοση 

 Οι εργαζόμενοι του Δήμου Νίκαιας – Α.Ι. Ρέντη λόγω της φύσης της εργασίας 
τους είναι εκτεθειμένοι στη μόλυνση από τον COVID-19.  

 Κρίνεται πολύ χρήσιμο για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και για τη 
δημόσια υγεία γενικότερα, να πραγματοποιηθούν γρήγορα τεστ (rapid tests) για 
την ανίχνευση του ιού COVID-19 στους εργαζόμενους του Δήμο. 

 
Παρακάτω περιγράφονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του γρήγορου 
τεστ (rapid test). 
  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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1) Το τεστ για COVID-19 να είναι μιας πλευρικής ροής προσδιορισμού 
ανοσοχρωματογραφίας, που νε έχει υιοθετήσει το σύστημα διπλού χρώματος. 

2) Κάθε συσκευή τεστ να είναι σφραγισμένη σε αεροστεγές σακουλάκι αλουμινίου.  

3) Να φέρει δοκιμαστικό σωλήνα αραίωσης. 
4) Να φέρει καπάκι φίλτρου. 
5) Να φέρει 2 αποστειρωμένους στυλεούς : ένα για συλλογή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος και ένα για τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. 
6) Να είναι σε συσκευασία των 20 τεμαχίων χωρισμένα σε ισόποσες μερίδες για τη 

λήψη 20 ανεξάρτητων τεστ. 
7) Η ένδειξη του θετικού αποτελέσματος να διαφοροποιείται χρωματικά από την 

ένδειξη του control. 
8) Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του 

νοσηλευτικού προσωπικού. 
9) Η λήψη του αποτελέσματος να πραγματοποιείται εντός 5 λεπτών, σε όποιο 

χώρο υποδειχθεί από το Δήμο, ακόμη και στο σπίτι του κρούσματος. 
10) Να φέρει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.  
11) Να φέρει πιστοποίηση CE  και ISO 

12) Η αποτελεσματικότητα του γρήγορου τεστ να είναι άνω του 98%. 
13) 1. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid 

test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά: α) να ανιχνεύουν αντιγόνο του 
SARS–CoV–2, β) να εκτελούνται σε δείγματα ρινικά, φαρυγγικά ή ρινοφαρυγγικά 
ή σε δείγμα σάλιου, γ) να έχουν έγκριση CE–IVD, η έγκριση FDA–EUA είναι 
επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική, δ) να βγάζουν αποτέλεσμα εντός τριάντα (30) 
λεπτών, ε) να είναι επιδεκτικά μακροχρόνιας φύλαξής τους (πλέον του 1 μήνα) 
σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (5 με 30 βαθμοί Κελσίου), στ) η εκτέλεση 
και η ολοκλήρωση του test να γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό που διατίθεται 
στο kit ώστε να μπορεί το test να διατεθεί και να γίνεται οπτική ανάγνωση των 
αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό ταυτόχρονα σε πολλαπλές περιοχές 
στην Ελλάδα, ζ) να μπορούν να εκτελεσθούν συγχρόνως και ανεξάρτητα 
πολλαπλά δείγματα, η) να είναι εύκολα στη χρήση τους στη λογική των Point of 
Care Test, ώστε να μην απαιτείται προσωπικό εξειδικευμένο σε 
πειράματα/εξετάσεις μοριακής βιολογίας, αλλά να μπορεί να εκτελεσθεί από 
υγειονομικό προσωπικό (όπως ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό). Συγκεκριμένα: 
α) να μην απαιτούνται χειρισμοί για την κατανομή διαλυμάτων από πιπέτες 
υψηλής ακρίβειας (όγκοι μικρότεροι από 0.1 ml) σε αντιδραστήρια που 
χρειάζονται κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας, β) να εκτελείται με συσκευές–
αναλώσιμα που είναι μίας χρήσης και πλήρως φορητές, γ) να μην απαιτείται 
επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός άλλος από αυτόν που θα παρέχει η εταιρεία 
(με εξαίρεση χρονόμετρο και μέτρα  ατομικής προστασίας). Συγκεκριμένα να 
μην απαιτούνται θάλαμοι βιοασφάλειας 2, θ) να περιέχουν δείγματα θετικού 
και αρνητικού μάρτυρα ικανά να ελέγξουν την διαδικασία σε όλα τα στάδια, ι) 
στις ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας της εκτέλεσης 
της δοκιμασίας εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό.  

14) 2. Επιπρόσθετα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–
CoV–2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό της 
προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν περάσει από επαρκή αξιολόγηση 
ευαισθησία–ειδικότητας για SARS– CoV–2. Ως επαρκή αξιολόγηση ορίζεται η 
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ακόλουθη: α) να συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη λίστα του WHO (WHO 
Emergency Use Listing for In vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS–CoV–2) ή β) 
να συμπεριλαμβάνονται στην λίστα αξιολόγησης της FIND 
(https://www.finddx.org/covid–19–old/ sarscov2–eval –antigen/) με διαθέσιμα 
αποτελέσματα αξιολόγησης ή γ) να έχει δημοσιευθεί η αξιολόγησή τους σε 
περιοδικό με κριτές το οποίο καταλογογραφείται στην PubMed και έχει Impact 
Factor από την Clarivate Analytics μεγαλύτερο ή ίσο από 2 (το 2019 ή το 2020). 
Στην συγκεκριμένη δημοσίευση η αξιολόγηση της ευαισθησίας της δοκιμασίας 
για ανίχνευση SARS–CoV–2 θα πρέπει να έχει γίνει σε σύγκριση με realtime PCR 
και συγκεκριμένα με τουλάχιστον εκατό (100) δείγματα από ασθενείς τα οποία 
έχουν ελεγχθεί ως θετικά μέχρι και τον τριακοστό τρίτο (33ο) κύκλο της 
αντίδρασης. Στη δημοσίευση, η αξιολόγηση της ειδικότητας της δοκιμασίας θα 
πρέπει να έχει γίνει σε σύγκριση με realtime PCR και συγκεκριμένα σε 
τουλάχιστον διακόσια σαράντα (240) δείγματα από ασθενείς, τα οποία έχουν 
ελεγχθεί με realtime PCR ως αρνητικά.  

15) 3. Η ευαισθησία της δοκιμασίας για ανίχνευση SARS– CoV–2, όπως αυτή 
προκύπτει από την κατά τα ανωτέρω επαρκή αξιολόγηση (WHO, FIND ή 
δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές, όπως περιγράφεται παραπάνω), πρέπει να 
είναι ίση η μεγαλύτερη από 85% (μέση ή διάμεση τιμή) σε δείγματα που έχουν 
βγει με realtime PCR καθώς και ότι είναι θετικά μέχρι και τον 33ο κύκλο. Η 
ειδικότητα της δοκιμασίας για ανίχνευση SARS–CoV–2 θα πρέπει να προκύπτει 
από την επαρκή αξιολόγηση ως ίση ή μεγαλύτερη από 98% (μέση ή διάμεση 
τιμή) σε δείγματα που έχουν βγει αρνητικά με realtime PCR. 

16) 4. Ειδικά στην περίπτωση που η μέθοδος δεν βρίσκεται στη λίστα του WHO ή 
στη λίστα της FIND, για την απόδειξη της επαρκούς αξιολόγησης της 
συγκεκριμένης δοκιμασίας, από τους φορείς που τη χρησιμοποιούν ή τη 
διαθέτουν προς διενέργεια ελέγχων φορείας κορωνοϊού, απαιτούνται τα 
ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα των ελάχιστων αναγκαίων χαρακτηριστικών 
των δοκιμασιών: 1) πλήρες αντίγραφο της δημοσίευσης, όπως είναι 
δημοσιευμένη από ιατρικό περιοδικό, 2) διαθέσιμη προς επίδειξη περίληψη του 
άρθρου στην PubMed την στιγμή της αξιολόγησης (εκτύπωση περίληψης από 
ιστοσελίδα της PubMed), 3) διαθέσιμο προς επίδειξη αντίγραφο από το JCR της 
Clarivate που να φαίνεται το impact factor του περιοδικού, 4) υπεύθυνη δήλωση 
ότι στην δημοσίευση που κατατέθηκε πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας της 
αξιολόγησης και συγκεκριμένα ότι η ευαισθησία έχει ελεγχθεί με τουλάχιστον 
100 ανεξάρτητα δείγματα που έχουν μετρηθεί ως θετικά με realtime PCR μέχρι 
και τον 33ο κύκλο, ενώ η ειδικότητα έχει ελεγχθεί με τουλάχιστον 240 
ανεξάρτητα δείγματα που έχουν μετρηθεί αρνητικά με reatlime PCR.»  

17) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών 
διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και 
ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και 
κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο 
διαγνωστικού ελέγχου» (Β’5198), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του 
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Υπουργού Υγείας "Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής 
επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS–
CoV–2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται 
να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 
διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου" (Β’5198)» 
(Β’5249)  

 
 

   

    Ο  ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 

 
         ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 

 

 
 
               Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                       Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                
 
 
 
         ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ταχ.Δ/νση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 

Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 

ΤΗΛ.: 213-2075341 
e-mail:tmima_politikis_prostasias@nikaia-rentis.gov.gr 
 

 
 
 
 
«Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου 
Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση 
ανίχνευση του ιου covid-19” 

 
Κ.Α. 00.6493.0004  
 
 
CPV: 33698100-0 

 
Αρ.μελέτης:13947/10-05-2021 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Ο συμμετέχων  πρέπει: 
 
-Το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να πληροί τους όρους της τεχνικής 

περιγραφής. 
-Στην αμοιβή του ανάδοχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα και 

κρατήσεις. 
-Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά, για όλο το προσωπικό 

του. 
-Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να διατηρεί ικανό 

απόθεμα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα.  
- Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη, την άμεση 

ανταπόκριση για τη διενέργεια των rapid tests ή και ενδιάμεσης διακοπής 
επιβάλλονται στον ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη κείμενη 
νομοθεσία.  

-Το κόστος ασφάλισης του προσωπικού και η ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
αστικής ευθύνης προς τρίτους , βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

-Ο κύριος του έργου δεν δεσμεύεται για την εξάντληση των 
προϋπολογισθέντων ποσοτήτων. 

-Η σύμβαση θα είναι (6) εξάμηνης διάρκειας από την λήξη της 
προηγούμενης σύμβασης που θα αποδεικνύεται από  έγγραφη βεβαίωση του 
Τμήματος  ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.   

-Η τιμολόγηση θα γίνεται μόνο μετά από την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης 
του Ιατρού Εργασίας. 

-Να αποδέχεται οποτεδήποτε τους σχετικούς ελέγχους από τους 
εκπροσώπους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η διενέργεια των rapid tests εάν 
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υπάρξει ανάγκη  κατά την κρίση του κύριου του έργου, μπορεί να διενεργηθεί όλες 
τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες). 

-Να παραδίδει απολογιστικές εκθέσεις διενέργειας των rapid tests το 
αργότερο, την αμέσως επόμενη ημέρα από την διενέργεια αυτών στον  Ιατρό 
Εργασίας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην Έκθεση θα περιλαμβάνονται οι 
αριθμοί των rapid tests με το όνομα που αντιστοιχεί, καθώς και η θετική ή αρνητική  
ένδειξη για καθένα από αυτά. Καθώς το σύνολο των δεδομένων εμπίπτει στις 
οδηγίες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDRP, απαιτείται 
από τον ανάδοχο η αντίστοιχη προσοχή και ευαισθησία, προς την αποφυγή 
δημοσιοποίησης   τους.   

-Η διενέργεια του rapid – test θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή 
μειοδότη ανάδοχο, σε κάθε πιθανό κρούσμα με την παρουσία εξειδικευμένου 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, κατόπιν ενημέρωσης τους από τον Ιατρό Εργασίας 
του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη. Η λήψη θα διενεργείται στο χώρο εργασίας ή στην 
οικία του ύποπτου κρούσματος, για αποφυγή διασποράς και έκθεσής του. Για τα 
αποτελέσματα των test θα ενημερώνεται ο Ιατρός Εργασίας, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDRP ,προκειμένου 
για τις αντίστοιχες ενέργειες.  

-Ο ανάδοχος διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 
διακριτή Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών COVID -19,  τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων 
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό), καθώς και την 
κατηγοριοποίηση του εκάστοτε ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μια εκ των 
υπαγόμενων στη συγκεκριμένη μορφή επιδημιολογικών ελέγχων ομάδων 
προσώπων. Η μη καταχώρηση ή η καθυστερημένη καταχώρηση των στοιχείων στην 
εφαρμογή επισείει τις ακόλουθες κυρώσεις: α)πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα. 

 
-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει (στο στάδιο υποβολής 

προσφορών) επι ποινής αποκλεισμού του, πιστοποιήσεις CE , ISO και υπεύθυνη 
δήλωση ότι «Αποτελεί νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο 
ή φορέα που δύναται να χρησιμοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων 
μοριακών ελέγχων (rapidtest), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον 
κορωνοιό COVID – 19 , φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος 
και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο 
αποτέλεσμα» στο πλαίσιο πάντα του  επιδημιολογικού σκοπού», σύμφωνα με τη 
παρ.3 άρθρο 31 Ν.4737/2020ΦΕΚ 204/22-10-2020τΑ΄. 

 

Η διαδικασία ανάθεσης της «Προμήθειας και διενέργειας γρήγορου Τεστ 
(Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19” για τις ανάγκες 
του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη θα γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις : 
 τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημόσιων 

Συμβάσεων  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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 τις διατάξεις της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του COVID-19»(ΦΕΚ55/11-03-20τΑ΄)&(ΦΕΚ64/14-3-2020τΑ΄)  

 τις διατάξεις του Νόμου 4737/2020 –ΦΕΚ 204/Α΄/22-10-2020 σχετικά με 
«Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και 

 κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα για την ανάδειξη του μειοδότη 
ανάδοχου. 

 Οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν 
να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού 
COVID-19 στο πάσης φύσης προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ. γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). (άρθρο 74 παρ. 5 του 
Ν.4745/2020) 

 Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με 
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι 
Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). [άρθρο 10 
παρ.3α της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η 
οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] 

 Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 
[άρθρο 10 παρ.3β της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] 

 Με την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν..4745/2020 ορίζεται ότι η παρ. 3 του 
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται 
σε ισχύ έως τις 28.2.2021.(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020) 

 Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 
76) ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την 
προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που 
προκλήθηκε από την COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 
(άρθρο 61 Ν.4795/21) 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-32-προσφυγή-στη-διαδικασία-με-διαπ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-32-προσφυγή-στη-διαδικασία-με-διαπ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-διατάξεις-για-αντιμετώπιση-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-διατάξεις-για-αντιμετώπιση-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-32-προσφυγή-στη-διαδικασία-με-διαπ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-διατάξεις-για-αντιμετώπιση-του/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://4412.gr/blog/laws/364649/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-61-παράταση-ισχύος-δυνατότητας-αν/
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Για το σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α.:00.6493.0004 
“Δαπάνες για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες (covid-19κλπ) στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. 

 
 
 
 

       Η  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                
 
 
 
         ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    ΝΕΛΛΗ – ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 


